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Høring av endringer i forskrift om reisetilskudd ved veterinærers
syke- og inseminasjonsbesøk Ref. 19/6113
Den norske veterinærforening(Veterinærforeningen) har av
Landbruksdirektoratet (Ldir) mottatt høring vedrørende endringer i forskrift
om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasj onsbesøk

Generelt
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og kommentert dette.
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Veterinærforeningen er positive til måten dette gjennomføres på i regi av
Landbruksdirektoratet, og kommer her med våre innspill:

Da Landbruksdirektoratet har sendt ut et forslag til ny forskriftstekst med spor
endringer, har Veterinærforeningen brukt dette for å kommentere forslagene
til endring. Dette for å gjøre det enklere for medlemmene å se hva
endringsforslaget er, og hva Veterinærforeningen mener om endringene.



DEN NORSKE
VETERINÆRPORENING

Gjennomgang av forslag til endringer i forskriften med
Veterinærforeningens kommentarer/innspill

Ldir:

Forskrift om mietilskudd tiIv.d veterinærreisere ykc og inemingjoncbciak

Hjemmel: asatt av Landbruks- og matdeparterneritet 30. aprd 2015 med hjemmel i lov 12 mai 1995 nr. 23 om jord

(jordiova) IS
Endringer: Endret ved forskrifter 30 o’t 2017 nr. 1707, 28 jan 2019 nr. 54.

§ 1.Foniål

reisetIilskuddtUvetennærreiser rskal bidra til å utjevne forskjeiler i

husclyrprocfusentenes veterinærkostnader-veE4-4 I

Veterinærforeningen støtter endringsforslaget I § 1.

Ldir:

§ 2.Giunnvilkr

Rersetilskucid kan gis til foretak registrert i enhetsregisteret som tilbyder av
veterinærtjenester.

Rersetriskudd kan gis ved reise i forbindelse med +*‘:u c4kr

p husdyr.

Reisetilskudd etter denne forskrrften gis kke til reise

aiforbindelsemPdernbryoinnjggng1

b) i henhoki til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og

bestemmelser gitt i medhold av denne lov

H oh ‘r’:
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Veterinærforeningen stø tter endringsforslaget i § 2.

Ldir:

§ 3.1)efinisjoner

I denne forskriften forstås med

1) husdyr: Dyr som berettiger foietak avløsertilskudd.

2) eget frmk ,istrniddI: Bil, bit, scooter eller motorsykkel som veterinæren disponerer.

3) leid skyss: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren ikke fører selv,

4) rutegående fremkomstmiddel: Bit, tog l buss som går i rute.

- Veterinærforeningen støtter endringsforslaget i § 3.

Ld r:

§ ‘1 Icistilskiidd

Relsetilskudd kan gis ved bruk av eget fremkomstmlddel, leid skyss og rutegende
fnmkomstmlddel.

Ved bruk av eget fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for reiste kilometer og utlegg i

tilknytning til reisen.

Ved bruk av leid skyss og ved bruk av rutegående fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for
utlegg i tilknytning til reisen og for den tiden veterinæren er på reise med leid skyss eller rutegående
fremkomstrniddel. I reisetiden inngår nødvendig ventetid.

Reiseutgiftene må være nødvendige. d ca .toratet kan reguie enEei mere hva som
rnivendirm eutgft_ Det gis ikke tilskudd
til utiegg til overnatting og foi pleinng.

DEN NORSKE
VETEPINÆRFOPNING
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Veterinærforeningen kan ikke se at endringen i § 4 er begrunnet,
og etterlyser en nærmere begrunnelse for endringen, I teksten
slik den foreligger er det en åpning for å dokumentere
nødvendige utgifter. Vurderingen av nødvendigheten er lagt til
veterinæren. Veterinærforeningen kan ikke se at det skal være
hensiktsmessig om Landbruksdirektoratet begrenser-, eller
overprøver dette dersom utlegget er nødvendig. Det er en
selvfølge at det blir sett på hvorfor det var nødvendig dersom det
er aktuelt med en kontroll av utlegget.
Dersom det er aktuelt med en presisering av «nærmere
regulering» bør dette tas inn i denne forskriften.

Ld jr:

§ S.Beregning av reisetilsku dcl

Resettlskudd beregnes etter de satser tI JLsorn er fastsatt or dIukvtaen

—; kv.t—soL -i.,

I •I4re r+ teft(c4.i1lskudd til deknrng av utlegg

fakturei t av rekvirent, kan ikke over sti’e satsen per km fot reise med eget frernkomstmiddel.

Så framt reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra

nærmeste veterinærforetak legges trl grunn ved ber rr av tilskudd.

Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den tgt.og-rimeIigste

måten, så langt det er forenhg med utførelsen av oppdraget.

Retsotriskudri beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknadL Det skal gjøres fradrag

for tilskudd tilsvarende 40 km reise med egen bil per omsokte rekvirentbesøk.

- Veterinærforeningen støtter endringsforslagene i § 5.

DEN NORSKE
VETEPINÆRFOPENING
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Ldir:

DEN NORSKE
VFTFRINRFOPN ING

§ 6.Søknaci oj ull l. in

vd ‘‘øknad om resetilskudd skal eIforrntQg inneholde de oppjygr som
d> >ytks . skjatastfatt av.Landbruksdlrektoratetfastsetter.

Søknadsfnsten er 90 dager etter at rtisen det søkes om tilskudd for er gennornførtO,-apr4l
fot fwte k’ >, . &4o 31-. jarnJar4Of4j4+4e
kv.u t,l.

t*B{4b Ijf4Iç3fCt fo+e4u &lbe4lu fn.

0 Enfret ved tirfttr 30 o 2017 nr, 1707 (i kraft 1jan2018), 28jan 2019 nr 1

Veterinærforeningen støtter delvis endringsforslagene i § 6.

«Løsningen er planlagt med automatisk saksbehandling og periodisk
utbetaling for alle reisesøknader som er innvilget siden forrige utbetaling. På
denne måten kan søkerne få utbetalt tilskudd for reisene mye raskere enn
tilfellet har vært til nå.»

Veterinærforeningen er positive til elektronisk og hurtig
saksbehandling av alle reisesøknadene. Det fremgår allikevel
ikke hva «mye raskere» utbetaling innebærer. Det er behov for en
presisering av hvor ofte, eller når, dette skal skje i og med at
innberetning av søknader skjer forløpende. Det er også behov for
veterinærene som søker å vite hvem som skal forestå
utbetalingen i tilfelle utbetaling uteblir. Veterinærforeningen
ønsker ikke at våre medlemmer kommer i en situasjon hvor ulike
offentlige etater legger ansvar på hverandre for evt. manglende
utbetaling. Veterinærforeningen mener derfor det er nødvendig å
vite hvem som har ansvar for at utbetaling blir foretatt. Selv om
endringsforslaget i § 7 formaliserer dette, er det i gjeldende § 6
ikke tvil om hvem som har ansvar.
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DEN NOPSKE
Ldir: VETEPINÆRFOPENING

§ i.\I ,1I,,1V.-I$, dk)ensasjon og klage

I indbruksdirektoratot administrei er tilskudd etter denne forskt iften. Vedtak om

(Iskii’Hcq demc totsk*ft’• fatk. av fylkesmannon.

ylkesniannen ogi anclbi ukciir E .t kan dispensere f a i egkne i § 5 andre ledd, og i

sæilige tfeller ba § 6 andie ledd

Vedtak fattet av fylkesrnaiinen kan pI’’ Id Iandbruksduektot atet.

- Veterinærforeningen støtter endringsforslagene i § 7.

Ld r:

§ 8.Opplysningsplikt og kontroll

Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter gi de opplysninger og mentason
SOIfl QZ fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet fnej

j&kal kunne forvalte ordningen.

og Landbruksdirektoratet

kontrollerer at : .‘ td ddn ç.nr plikter à gi nødvendige opplysninger og

dokurnentasjon som vedkommertllskL,dT og de kontrolitiltak som iverksettes.

bu-idelse med forvaltning av ordningen krtroll av tilskuddsutbetalingene kan
ror’eopplysninger fra Anirnalla.

- Veterinærforeningen støtter delvis endringsforslagene i § 8.

«Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av
tilskuddet er riktig. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og
dokumentasjon som vedkommer tilskuddet og å godta de kontrolltiltak som
iverksettes.»



I,

Forslag til endring:

«Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av
tilskuddet er riktig. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og
dokumentasjon.»

Veterinærforeningen kan ikke på vegne av sine medlemmer
akseptere ethvert kontrolitiltak som blir iverksatt, dersom dette
skulle fremstå urimelig. Veterinærforeningen mener at
hjemmelen i Jordlova ikke er tilstrekkelig i forhold til å godta
ethvert kon trolitiltak.

Når det gjelder uthenting av informasjon forven ter
Veterinærforeningen at myndighetene eller samarbeidspartene
ikke henter ut mer informasjon om medlemmers
veterinærpraksis enn det som er nødvendig i henhold til GDPR
eller etter samtykke fra medlemmene.

Med hilsen
Den noteinærforening_.

Organisasjons- og forhandlingssjef

DEN NORSKE
VFTERINÆPFOPENING
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